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Decanen 

 

GOED OM TE WETEN 

Activiteiten en info 

bijeenkomsten mbo en vavo in 

juni en juli - 

Informatiebijeenkomst mbo-vavo 

donderdag 13 juni van 18.00 uur 

tot 20.00 uur 

- Inschrijfavond vavo maandag  

1 juli van 18.00 tot 20.00 uur 

- Open lessen donderdag 6 en 

vrijdag 7 juni voor 3e jaars vmbo-

leerlingen 

- Kick-off dag (voorheen 

documenten dag) woensdag 3 juli 

vanaf 15:00 uur tot 20:00 uur voor 

nieuwe studenten. 

Open dagen en 

informatieavonden schooljaar 

2019/2020  

- Open Dag woensdag  

20 november 2019  

- Open Dag woensdag 5 februari 

2020 

- Informatieavond woensdag  

18 maart 2020 

- Informatieavond donderdag  

11 juni 2020 

Check voor meer informatie 

regiocollege.nl/agenda 

Overstapdashboard (ODB) 
Statussen in het 
overstapdashboard van het Regio 
College wijken iets af van de 
statussen zoals weergegeven door 
andere mbo-scholen. Onze status 
‘Voorlopig’ staat gelijk aan status 
‘Intake’. Een leerling met die  
 
 

 
 
status zit in het 
kennismakingstraject. Ook anders  
dan bij sommige andere mbo-
scholen is dat het voor ons nog 
niet mogelijk is om data van 
individuele 
kennismakingsgesprekken of -
groepsbijeenkomsten zichtbaar te 
maken in het ODB. Wij 
verwachten voor het instroomjaar 
2020-2021 verbeteringen hierin en 
zullen u hier tijdig over informeren  
 
Stagnatieloket 
Mocht u meer willen weten over 
een van uw leerlingen die zich bij 
het Regio College heeft 
aangemeld, dan is het altijd 
mogelijk om meer informatie op 
te vragen via het envelopje in het 
ODB of door rechtstreeks contact 
op te nemen met ons 
stagnatieloket. Meer informatie 
over dit loket vindt u hier op 
regiocollege.nl.  Ook kunt u ons 
mailen via 
stagnatieloket@regiocollege.nl. 
Wij zullen uw vragen altijd 
beantwoorden.   
 
Aanmelden schooljaar 2020-2021 

Leerlingen kunnen zich direct aan 

het begin van het schooljaar 2019-

2020 aanmelden voor een BOL-

opleiding. De volgorde van 

aanmelding wordt aangehouden 

bij de kennismakingsactiviteiten 

met leerlingen. Voor een BBL-

opleiding kunnen leerlingen zich 

het hele jaar aanmelden.  

 
 

 
 

VAVO: HAVO VWO BIJ 

REGIO COLLEGE 

Gezakt en toch naar hbo of wo? 

Kies zomer-profielwerkstuk 

(PWZ) 

Gezakt voor het VO-diploma en 

tóch na de zomervakantie naar het 

hbo of wo? Met PWS-zomerroute, 

(‘het zomer-profielwerkstuk) bij 

vavo van het Regio College, kan 

dat in een aantal gevallen. 

Inmiddels hebben alle decanen 

hierover per mail informatie 

ontvangen. Mocht dat niet zo zijn 

dan vindt u deze informatie hier 

op de website. Leerlingen van wie 

nu al bekend is dat het zomer-

PWS ze kan helpen, kunnen zich 

nu aanmelden via de 

aanmeldknop op de website. 

Indien diplomering mogelijk is, 

dan is de uitreiking van het 

diploma op donderdag 29 

augustus. Dit betekent dus vóór 1 

september. 

Aanmelden vavo voor het 

schooljaar 2019-2020 

Aanmelden voor de vavo kan 

vanaf nu via regiocollege.nl. Het is 

belangrijk dat alle gevraagde 

documenten meegestuurd 

worden. Indien de aanmelding 

onvolledig is of de documenten 

niet meegestuurd zijn, kan er 

helaas geen intake plaatsvinden. 

 

 

MEI 2019 

http://www.regiocollege.nl/
https://www.regiocollege.nl/actueel/agenda
https://www.regiocollege.nl/decanen/stagnatie-loket
mailto:stagnatieloket@regiocollege.nl
https://www.regiocollege.nl/opleidingen/vavo-havo-vwo/zomer-profielwerkstuk
https://www.regiocollege.nl/opleidingen/vavo-havo-vwo/zomer-profielwerkstuk
https://www.regiocollege.nl/help-mij-kiezen/zo-meld-je-je-aan
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Overdrachtsformulieren  

Als een leerling wordt 

overgedragen aan het Regio 

College, dan is het voor de 

intakeprocedure belangrijk dat het 

overdrachtsformulier op het 

moment van de intake ook 

beschikbaar is. Ons 

overdrachtsformulier is niet 

gewijzigd en vindt u hier op 

regiocollege.nl. 

Compleetheid van documenten  

Om een leerling te kunnen 

plaatsen, hebben we een (scan 

van de) definitieve 

examencijferlijst nodig. Voor 

leerlingen uit voorexamenklassen 

hebben we een officieel 

ondertekend eindrapport nodig. 

Een uitdraai uit Magister volstaat 

niet. 

 

Wees op tijd  

We verwachten dat we de 

komende maanden ongeveer 550 

intakegesprekken gaan voeren 

waardoor er een wachtrij kan 

ontstaan. Alle leerlingen die zich 

uiterlijk woensdag 3 juli 

aanmelden proberen we nog voor 

de zomervakantie te bedienen. 

Belangrijke data vavo 

Informatiebijeenkomst mbo-vavo 

donderdag 13 juni van 18.00 uur 

tot 20.00 uur 

Inschrijfavond vavo maandag 1 juli 

van 18.00 tot 20.00 uur 

Locatie: Cypressehout 95-97 te 

Zaandam 

 

Meer weten over vavo? 

regiocollege.nl/vavo 

 

 

 

SCHOOL VOOR TECHNIEK & 

ICT 

Ruim 1,1 miljoen Euro 

Rijkssubsidie voor 

onderwijsproject Fieldlab 

Robotica NH  

Het Regio College heeft een 

toekenning gekregen uit het 

Regionaal investeringsfonds mbo 

van ruim 1,1 miljoen euro. Dit 

bedrag maakt de 

doorontwikkeling mogelijk van 

Fieldlab Robotica NH. In dit 

Fieldlab kunnen studenten van 

vmbo, mbo en hbo ervaring 

opdoen met robotica en moderne 

technologieën, en samenwerken 

aan projecten uit de praktijk.  

 

Fieldlab Robotica NH brengt de 

ontwikkelingen van nieuwe 

technologieën in de sectoren 

techniek, groen en zorg bij elkaar 

in een grote praktijkruimte en een 

theorielokaal in de moderne 

bedrijfshal van Bosma & 

Bronkhorst in Zaandam. Bij het 

Fieldlab komen industriële en 

educatieve robots beschikbaar, 

evenals zorgtechnologie en 

eHealth producten. Bedrijven, 

instellingen en onderwijs kunnen 

hier terecht voor training, 

masterclasses, experimenten en 

vakscholing op het gebied van 

robotica en moderne technologie.  

Uitbreiding praktijkruimte 

procesoperators  

De praktijkruimte voor de 

procesoperators, Techniekcampus 

Jonkerplantsoen, is al voorzien van 

onder meer een vulmachine, 

pompinstallatie en 

pasteuriseermachine. Ook is er 

een goed geoutilleerd 

laboratorium waar onze studenten 

veilig leren werken met deze 

machines, monsters nemen en 
analyseren. Deze praktijkruimte 

breiden we komend schooljaar uit 

met een controlekamer: via 

beeldschermen leren studenten, 

net zoals dat in de fabriek, de 

processen te volgen, controleren 

en bij te sturen. Een goede 

aanvulling om procesoperators 

goed voor te bereiden op hun 

toekomst op de arbeidsmarkt.   

Beleef de Dag van de Bouw 

Experience op 15 juni 

Onze afdelingen Bouw en Infra 

nemen deel aan de Dag van de 

Bouw Experience op de Burcht in 

Zaandam. Interessant voor uw 

leerlingen en zeker ook voor u.   

 

Samen met Bouwend Zaanstreek-

Waterland en Bouwend Nederland 

willen wij jong en oud inspireren 

en fascineren voor de bouwsector. 

Op een actieve manier maken 

bezoekers kennis met alle facetten 

van de bouw. In Zaandam wordt 

de Burcht omgetoverd tot een 

grote bouwplaats waar eenieder 

actief en passief mee kan doen 

aan deze grootschalige 

bouwplaats beleving. De meeste 

facetten van de bouw zijn 

vertegenwoordigd; van 

timmerwerk tot robots en van 

heistellingen tot en met virtual 

reality.  

Op de website van dit evenement 

vindt u meer informatie.  

SCHOOL VOOR ECONOMIE 

& TOERISME 

Nog een paar opleidingsplaatsen 

management assitant 

beschikbaar 

Bij de opleiding management 

assistant niveau 4 zijn voor het 

komend schooljaar nog enkele 

opleidingsplekken beschikbaar. 

Management assistants zijn te 

vinden in zowel het bedrijfsleven 

als bij (semi) 

overheidsinstellingen. Hun 

arbeidsmarktkansen zijn legio. De 

werkzaamheden zijn zo divers dat 

een werkdag nooit hetzelfde is. De 

http://www.regiocollege.nl/
https://www.regiocollege.nl/decanen/informatie-over-vavo-havo-vwo/formulieren-vavo
https://www.regiocollege.nl/opleidingen/vavo-havo-vwo
https://www.debouwmaakthet.nl/project-detail/334/dag-van-de-bouw-experience-zaandam?fbclid=IwAR38kf4M2EI5PHHl_lmbRFZDnteawpkzLIsFrsXQ96HA2Cu6bT5GfOydSsI
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opleiding is geschikt voor 

zelfstandige, initiatiefrijke, 

creatieve studenten die niet bang 

zijn verantwoordelijkheid te 

nemen. Voor studenten met een 

groot organisatietalent die denken 

in oplossingen en kansen en 

kunnen levelen met alle niveaus 

binnen een organisatie. In plaats 

van in drie jaar, kan het diploma 

ook in twee jaar behaald worden. 

Er is veel keuze uit hbo-

vervolgstudies. Leerlingen met 

een vmbo-diploma kl, gl of tl of 

een overgangsbewijs van 3 naar 4 

havo komen in aanmerking voor 

een opleidingsplek. Meer 

informatie over de opleiding staat 

op de website.  

Verkorte trajecten Retail 
opleidingen  
De Retail opleidingen bieden voor 
gemotiveerde studenten een 
korter traject aan. De opleiding 
Verkoper, Verkoopspecialist 
(niveau 2 en 3) wordt aangeboden 

in 1,5 jaar in plaats van 2 jaar. Het 

diploma Manager Retail kan je ook 
in 2 jaar in plaats van 3 jaar halen. 
Tijdens de opleiding wordt 
gekeken of de student het 
verkorte traject aankan of dat de 
normale opleidingstijd beter bij 
hem of haar past. Ook bij de Retail 
opleidingen zijn voor komend 
schooljaar nog enkele 
opleidingsplaatsen beschikbaar. 
Voor vragen kunt u contact 
opnemen met:  
Frank Ruys 06 1250 9871 
fruys@regiocollege.nl 

EVENTS 

Decanendag  

Donderdag 3 oktober 2019 kunt u 

vast noteren in uw agenda. Dan 

nemen we u mee op een rondreis 

langs een aantal van onze locaties 

waar wij ons beroepsonderwijs 

aanbieden. Een gevarieerd 

programma waarin u kennis maakt 

met onze studenten, docenten en 

onze praktijkruimten. Houd uw 

mailbox in te gaten voor de 

uitnodiging. Uiteraard zijn 

docenten en mentoren ook van 

harte welkom om kennis te maken 

met onze opleidingen. 

Kick-off dag 

Tijdens de Kick-off dag op 

woensdag 3 juli kunnen de 

kersverse studenten die volgend 

schooljaar bij ons starten vragen 

stellen over hun opleiding en de 

informatie die zij inmiddels van 

ons hebben ontvangen. Tijdens de 

Kick-off dag geven medewerkers 

van het Servicecentrum of hun 

toekomstige docenten 

antwoorden op alles wat ze willen 

weten. Ook kunnen ze alvast de 

afdeling bezoeken waar ze gaan 

studeren én krijgen ze de Regio 

College Pas. Tot slot overhandigen 

ze op deze dag een aantal 

documenten die hun inschrijving 

compleet maken. Natuurlijk zijn 

ouders, verzorgers en decanen 

ook van harte welkom tussen 

15:00 uur en 20:00 uur aan het 

Cypressehout 99 in Zaandam. 

 
Student Rosalie Kats Uitblinker 
Regio College 2019 
Student Apothekersassistent 
Rosalie Kats werd op 20 mei 
uitgeroepen tot Uitblinker van het 
Regio College 2019. Tuna Kinik 
werd gekozen tot Docent van het 
jaar. Tijdens een feestelijke avond 
in het Zaantheater werden 
studenten én medewerkers die 
zich op verschillende manieren 
inzetten voor het mbo, in het 
zonnetje gezet. 
 
Spectaculaire optredens 
Het Uitblinkersgala werd geopend 
met optredens van danseressen 
van de Juvat Dance Academy uit 
Zaandam. Juvat Westendorp wist 
hierna als presentator van de 
avond het publiek voor zich te 
winnen. De drie finalisten Levi 
Stuurman, Rosalie Kats en Yentl 
Sachs kregen het publiek stil met 
prachtige pitches.  
Terwijl het publiek mocht 
stemmen op hun favoriete finalist 
trad student Sonja Spierdijk op, 

waarna zangeres Kimberly 
Maasdamme (The voice of 
Holland) het publiek met haar 
optreden aan het dansen kreeg. 
Daan Horak, finalist van vorig jaar, 
riep studenten Melanie Brevé en 
Maarten Telleman (beiden 
studenten onderwijsassistent) op 
het podium om hen uit te roepen 
tot Ambassadeurs van het Regio 
College. Hierna was het tijd om de 
conciërges in de spotlights te 
zetten vanwege hun 
onvoorwaardelijke inzet voor het 
Regio College. Vervolgens maakte 
Hasan Ersintepe, docent van het 
jaar 2018, bekend dat Tuna Kinik 
'Docent van het jaar 2019' werd! 
 
De jury 
De jury bestaat uit Uitblinker van 
het jaar 2018, Mitchell Boldewijn, 
Hannie Jager (Rabobank 
Zaanstreek) en Iwan Sombroek 
(Playing for Success AZ Alkmaar). 
Het publiek én de vakjury kiezen 
unaniem Rosalie Kats als 
Uitblinker van het jaar 2019. 
Het komend jaar zullen Rosalie en 
ambassadeurs Melanie en 
Maarten zich tijdens tal van 
activiteiten en evenementen 
inzetten om het Regio College en 
haar studenten te 
vertegenwoordigen.  
 
Opening nieuwe locatie in 
Purmerend 
Op donderdag 12 september 2019 

openen we feestelijk en officieel 

onze nieuwe locatie in Purmerend. 

Meer weten over dit bijzondere 

project; bekijk hier de korte 

animatie. Het Regio College biedt 

vanaf komend schooljaar een 

uitgebreid aanbod van 

beroepsopleidingen zorg, welzijn, 

techniek, dienstverlening en 

entree in Purmerend aan.  Vanaf 

schooljaar 2020-2021 voegen wij 

daar beroepsopleidingen toerisme 

aan toe. 

TEKST COMMUNICATIE & WERVING 

REGIO COLLEGE FOTO’S MARCO VAN 

AMMERS 

 

VOLG HET REGIO COLLEGE OOK OP  

SOCIAL MEDIA: 

http://www.regiocollege.nl/
https://www.regiocollege.nl/mbo-opleiding/management-assistant
mailto:fruys@regiocollege.nl
https://www.regiocollege.nl/media/496867/mbo-purmerend.mp4

